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Godkännande av dagordning

Siv Sandahl anmäler att hon har frågor att ta upp under punkten övriga frågor. Detsamma gör
mötessekreteraren. I övrigt godkänns dagordningen.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna dagordningen med frågorna under punkten övriga frågor.

§2

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll framkommer.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

lägga protokollet till handlingarna.

§3

Aktuellt inom vård och omsorg (Marie Lackenbauer)

Rigo Fredriksson har inför mötet med kommunala pensionärsrådet, via e-mail, inkommit med 8 frågor som
Marie Lackenbauer besvarar.
1. Vilken typ av larm har vi i Gislaveds kommun? Är de analoga eller digitala?
Gislaveds kommun har analoga och analoga GSM-larm. Digitala larm ska införas. Västerås stad har infört Ehemtjänst. Nationell patientöversikt ska införas så att landstingen och kommunerna kan läsa varandras
journalanteckningar vid behov. Ingrid Jansson informerar att Marks kommun har infört webbkamera i
hemtjänsten.
2. Vad betingar ett larm för pris/månad för äldre, vårdtagare och funktionshindrade?
212 kr/månad. Det ingår i högkostnadsskyddet.
3. Hur många gånger under 2013 har driftsstörningar av larmen förekommit?
Inga rapporterade driftstörningar under 2013.
4. Det bör inte gå längre tid än 3 månader mellan ett larmtest. Hur ofta har vi en grundlig genomgång av
larmens funktionalitet per år?
En gång/månad. Om inte larminnehavaren larmat under en månad kontrollerar operatören, Tunstall, att
larmet är i funktion.
5. Har vi mätt upp räckvidds- och skuggkartor (där räckvidden inte är fullt tillräcklig) för att säkerställa
överföring. Hur har Gislaveds kommun åtgärdat detta?
Ingen täckningskarta är gjord. Om täckning är för dålig kan antenn sättas upp. Bredband är på gång.
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6. Hur testas batteriförsörjningen till klockorna?
Socialförvaltningen får regelbundet listor för testning.
7. Genomförs test från kommunens sida varje dag/vecka/månad/kvartal där funktionaliteten hos brukarnas
larmklockor mäts?
Tunstall kontrollerar alla larm en gång/månad.
8. Om vi har om vi har analoga larm – hur ser tidsplanen ut för införande av digitala larm, som är betydligt
säkrare i larmhänseendet?
Ingen tidsplan är fastställd. För närvarande har Gislaveds kommun ca. 670 larm. Inom 2-3 år bedömer vi att
det är klart med övergången till digitala larm.
Lis Melin ställer frågan hur lång räckvidd trygghetslarmen har? Marie Lackenbauer svarar att täckning för
trygghetslarm i bostaden garanterar socialförvaltningen. På Siv Sandahls fråga om larmet fungerar i källaren
är svaret att socialförvaltningen inte kan garantera det. Lennart Kastberg informerar att räckvidden beror
på bostadens byggnadsmaterial. Trähus har bättre täckning än hus byggda i betong. Rigo Fredriksson undrar
om socialförvaltningen nu installerar analoga larm eller digitala larm. Marie Lackenbauer svarar att
socialförvaltningen installerar analoga larm. När socialförvaltningen börjar installera digitala larm får
Gislaveds kommun köra på 2 parallella system. På Majken Larssons fråga om biståndsbedömningen för att
bli beviljad trygghetslarm, är svaret att det sker med förenklad biståndsbedömning.
Marie Lackenbauer informerar att kommunstyrelsen vid mötet den 19 november 2013 beslutade att utreda
om förvaltningsområde för det finska språket. Identifierat behov är i så fall inom förskola och äldreomsorg.
Marie Lackenbauer informerar att socialstyrelsen utfört en brukarundersökning. 140 000 personer deltog i
undersökningen som omfattade de som har hemtjänst eller bor i särskilt boende. Marie Lackenbauer
redovisar resultatet vad äldre i Gislaveds kommun tycker om vården och omsorgen. Pentti Kuhna undrar
varför så många känner ångest. Vi har inget svar på det enligt Marie Lackenbauer. Lis Melin uttrycker sin
tillfredsställelse att undersökningen visar att de äldre i Gislaveds kommun är nöjda.
Ingvar Holmén undrar om antalet kommunfullmäktigeledamöter i Gislaveds kommun i framtiden. Lennart
Kastberg svarar att det blir oförändrat 49 stycken. Lennart Kastberg informerar att barn- och äldreminister
Maria Larsson var nöjd med studiebesöket på Lillgatan i Reftele.
Kostnaderna för ett särskilt boende är 594 000 kr/plats och år. 1917 kr/dygn. Korttidsboendet har en
kostnad på 2743 kr/dygn. Hemtjänstkostnaderna per timme är 540 kr. Kommunfullmäktige har tagit beslut
om en utökning av antalet trygghetsboende ska utredas. Lis Melin och Ingvar Holmén anser att antalet
trygghetsboende ska öka. Hemtjänsten ska bli 2 större enheter, men de ska arbeta i smågrupper. Vid
vårdplaneringar ska det ingå fler personalgrupper för att bättre täcka upp de vård-/omsorgsbehövandes
behov.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

Brukarundersökningen som redovisades av Marie Lackenbauer ”Detta tycker
äldre i Gislaveds kommun om vård och omsorg” skickas med protokollet, samt

att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
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Information övriga nämnder

Lennart Kastberg informerar om att invånarantalet i Gislaveds kommun sjunker. Invånarantalet bestämmer
skatteintäkterna. För att öka vår kommuns attraktionskraft pågår arbete för att utveckla kollektivtrafiken.
Reklam ska visa att Gislaved kommun har attraktiva pendlingsavstånd. Gislaved kommun har kontakter med
Tyskland för att skapa industrikontakter. 2013 hade Gislaved kommun Industriracet på motorbanan i
Anderstorp, vilket kan gynna industrin i Gislaveds kommun. Rigo Fredriksson ställer frågan om antalet
kommuninvånare. För närvarande är invånarantalet ca 28 700 personer Det är främst yngre personer och
ensamstående som flyttar från Gislaveds kommun.
Lis Melin informerar att barn-och utbildningsnämnden är den förvaltning som fick störst besparingskrav.
Prognos för 2015 är -28 mnkr för Gislaveds kommun.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§5

Övrig information

Ingen övrig information.

§6

Övriga frågor

Siv Sandahl informerar att pensionärsorganisationernas ledamöter samt ersättare hade ett möte den 7
februari 2014 för att diskutera hur de ska arbeta. Vid mötet framkom att reglementet för kommunala
pensionärsrådet bör ses över och skickas ut på remiss till pensionärsföreningarnas representanter i
kommunala pensionärsrådet. Siv Sandahl framför frågan om pensionärsorganisationerna kan kalla någon
anställd från de olika områdena inom vård- och omsorg (med syfte att ge information och svara på frågor
till pensionärsorganisationerna) så att de kan sätta sig in i frågor inför kommunala pensionärsrådsmötena.
Lis Melin påminner om att kontaktpolitiker finns att framföra frågor till. Lennart Kastberg anser att frågor
ska tas upp i kommunala pensionärsrådet, dito anser Marie Lackenbauer. Siv Sandahl anser sig ha fått svar
på sin fråga.
Ingvar Holmén har varit i kontakt med ordförande i Emmaboda kommun. Emmaboda ska ha en
inspirationsdag i vecka 40. Önskemålet är att Gislaveds kommun arrangerar studiebesök till Emmaboda
kommun för ledamöterna i kommunala pensionärsrådet. Ingvar Holmén vill ha svar innan 20 mars om de
kan få åka på studiebesök till Emmaboda kommun vecka 40.
Marie Lackenbauer informerar att Gislaveds kommun ska ha en inspirationsdag vecka 41för
pensionärsorganisationerna samt för de anställda. Det ska vara en äldremässa på Elmia i Jönköping den 5
och 6 mars. Den 19 januari inkom det till socialförvaltningen från SPF Anderstorp frågor som de vill ha
besvarade en gång/månad eller varannan månad. ”Hur många tomma rum finns i vårdbostäderna”? ”Hur
många ansökningar till vårdbostäder har fått avslag”? ”Hur många planerade besök/natt av nattpatrullen”?
”Hur många spontana besök/natt av nattpatrullen”? Lis Melin informerar att det inte går att prenumerera på
svaren. Svar på frågorna kommer fortsättningsvis att besvaras fortlöpande på kommunala pensionärsrådets
möten. Ingvar Holmén informerar att SPF samt PRO har kontrollerat hur många av dem som är 80 år eller
äldre som har 10 läkemedel eller mer, det var 49,1% som hade det. Olämpliga läkemedel har 3 av 10 som är
80 år eller äldre. Marie Lackenbauer informerar att socialförvaltningen har läkemedelsgenomgång en gång/år
på de särskilda boendena i Gislaveds kommun. Statistiken som Ingvar Holmén redovisar gäller ordinärt
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boende och det gör det svårare att ha översyn av deras medicin. Socialförvaltningen gör dock kontroller
bland dem som bor i ordinärt boende. Egon Johansson informerar att PRO tog initiativ till undersökning av
medicin på Solbacka och de närliggande boendena i anslutning till Solbacka. Det blev 5-6 besök.
På grund av att det varit oklarheter vilka som är ordinarie ledamöter och vilka som är ersättare i
kommunala pensionärsrådet bland pensionärsorganisationerna görs en genomgång av det på initiativ av
mötessekreterare. Följande personer i pensionärsorganisationerna är ordinarie ledamöter:

Rolf Handberg SPF
Ingrid Jansson SPF
Rigo Fredriksson SPF
Pentti Kuhna FPF
Lennart Häger SKPF
Britta Larsson PRO
Siv Sandahl PRO
Egon Johansson PRO
Följande personer i pensionärsorganisationerna är ersättare:
Majken Larsson SPF
Siv Knutsson SPF
Ingegärd Andersson SPF
Ulla Petersson SKPF
Yngve Svensson PRO
Ingvar Holmén PRO
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att

önskemålet om en översyn av reglementet för kommunala pensionärsrådet
hänskjuts till socialnämnden,

att

ev ändringar i kommunala pensionärsrådets reglemente går på remiss till
pensionärsföreningarnas representanter i kommunala pensionärsrådet, samt

att

socialförvaltningen ser över möjligheterna att arrangera studiebesök till
Emmaboda kommun, vecka 40, för ledamöterna i kommunala pensionärsrådet.

§7

Nästa sammanträden med kommunala pensionärsrådet

Torsdagen den 12 juni 2014.
Övriga sammanträden under 2014: Den 21 augusti och den 13 november.
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Rubrik XX

XXXXXX
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att
§X

Rubrik XX
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Kommunala pensionärsrådet beslutar
att
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